
ค ำช้ีแจง *** 1. กรมฯ ขอประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมอบรมฯ ซ่ึงได้พิจำรณำคัดเลือกจำกใบสมัครให้สอคคล้องกับคุณสมบัติ
ตำมประกำศ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี พ.ศ. 2558 ท้ังน้ี หำกผู้ได้รับคัดเลือกไม่เข้ำร่วม
กำรอบรมตำมวันเวลำดังกล่ำว กรมฯ ขอสงวนสิทธิไม่ให้เข้ำรับกำรอบรมกับกรมฯ ในโอกำสต่อไป

ต่อเน่ืองท้ัง 2 วัน และรับหนังสือรับรอง CPD เม่ือส้ินสุดกำรอบรมเท่ำน้ัน มิฉะน้ัน จะไม่สำมำรถนับช่ัวโมง CPD ได้

ล ำดับ
1 นำงสำว กชพรรณ หำญปัญญำ
2 นำงสำว กรรณิกำร์ วันดำว
3 นำงสำว กุลธิดำ มูลสมบัติ
4 นำงสำว เกวลิน เพชรฤทธ์ิ
5 นำง ขวัญตำ ศิริมโนพิเชษฐ์
6 นำงสำว ขันติ ยำ ไชย ศรี หำ 
7 นำงสำว จริยำพร เพียกง
8 นำงสำว จำรุณี ศรีทำโส
9 นำงสำว จำรุนันท์ สมบูรณ์
10 นำงสำว จำรุวรรณ บุญพรมมำ
11 นำงสำว จุฑำมำศ ค ำบุดดี
12 นำงสำว เจนจิรำ มีม่ัน
13 นำงสำว เจนณิชำ เพชรฤทธ์ิ
14 นำง ชลธำ ทำวะรัตน์
15 นำงสำว ชัชพร วัฒนสมวงศ์
16 นำงสำว ชัญญำนุช จูตะวิริยะ
17 นำย ชัพวิชญ์ ค ำภิรมย์
18 นำย ชำคริต  พำรำ
19 นำงสำว ฐิติมำ ภูผำศรี
20 นำง ณธำรินี มำประจง

ช่ือ-นำมสกุล

( ท้ังน้ี เอกสำรประกอบกำรบรรยำย จะส่งทำง e-mail ของผู้เข้ำอบรม ภำยในวันท่ี 28 พ.ย. 62 หรือ สำมำรถสแกน QR CODE ได้ ณ จุดลงทะเบียน )

ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำร่วมอบรม
โครงกำรบ่มเพำะต้นกล้ำส ำนักงำนบัญชีคุณภำพ จังหวัดขอนแก่น

ระหว่ำงวันท่ี  29 - 30  ตุลำคม  2562
ณ โรงแรมอวำนี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

                2. กรมฯ ขอสงวนสิทธ์ิส ำหรับผู้ท ำบัญชีและผู้สอบบัญชีท่ีจะขอรับหนังสือรับรอง CPD จะต้องเข้ำรับกำรอบรม

( โปรดจ ำล ำดับท่ี/พร้อมแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน  เพ่ือลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรอง CPD ณ จุดลงทะเบียน )

หมำยเหตุ *** กรมฯ ได้ส่ง e-mail แจ้งรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมอบรมฯ ให้ทำง e-mail ท่ีท่ำนได้ลงทะเบียนไว้อีกหน่ึงช่องทำง



ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล
21 นำง ณภำภัช ต้ังตระกูลอดุลย์

22 นำงสำว ณวำทินี ม่วงมนตรี

23 นำงสำว ณะภำ ทิลำรักษ์

24 นำงสำว ณัฏฐญำณ์  ศุภสรรพตระกูล

25 นำงสำว ดวงฤดี  ผำหล้ำ

26 นำง เตือนใจ  ทองทิพย์

27 นำย ถิรวิทย์ กฤตยเรืองโรจน์

28 นำงสำว ทัศนีย์ ศรีสุทัศน์

29 นำงสำว เทียมจันทร์ ผลำปรีย์

30 นำงสำว ธนันท์ธร บุณยรัตน์โกศล

31 นำงสำว ธัญญำ ดวงมณี

32 นำย นรำชัย อุปทุม

33 นำงสำว นัทชำ เศษสรรพ์

34 นำงสำว นันทิยำ ศุภกำ

35 นำงสำว นิตยำ นุยัน

36 นำงสำว นิตยำ ธรรมหล่ิง

37 นำงสำว นุชนำถ ภูสีเงิน

38 นำงสำว นุชนำรถ พลโคกก่อง

39 นำงสำว นุสรำ นิลทะรำช

40 นำย บูรพงศ์ วรรักษ์ธำรำ

41 นำงสำว เบญจมำศ โพธ์ิหล้ำ

42 นำย ปฏิรัฐ ศรีเทพย์

43 นำง ปภำอร สำธิตธรรมชำติ

44 นำงสำว ประครอง สุวะนิช

45 นำย ประชำสรรค์ ทองหำร



ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล
46 นำย ประเสริฐ วรวัฒนำกุล

47 นำงสำว ปัทมำ ไกรกำญจน์

48 นำงสำว ปัทมำพร พูลเกิด

49 นำง ปำณิสรำ ไชยค ำภำ

50 นำย พณัฏตสัก หำญอำษำ

51 นำงสำว พรธิดำ แยงค ำ

52 นำย พรรษพล อภิเมธีธ ำรง

53 นำง พวงผกำ สุวรรณเรือง

54 นำงสำว พัทธนันท์  เหล่ำจ ำปำ

55 นำง พิกุล นิลจันทร์

56 นำง พิมพ์นำรำ บุญสิงห์สอน

57 นำง พิรัสสะ ลดำวดี

58 นำง ภัสกร จันทร์โพธ์ิ

59 นำย ภำณุพงศ์ ดรศรีโยเพชร

60 นำงสำว ภำณุวีร์ ไชยศรี

61 นำย ภำนุวัฒน์ มำศงำมเมือง

62 นำย ภำวิน ยงกิจเจริญลำภ

63 นำงสำว มลฤดี กุลโกทำ

64 นำงสำว มินตรำ หลวงจ ำปำ

65 นำย มีเกียรติ เสริมศิริกำญจนำ

66 นำงสำว เมธำพร บัวพงษ์

67 นำง ยุพิน ทวีเลิศ

68 นำงสำว ยุพิน ศรีโสภำ

69 นำงสำว ยุภำวลี พันธ์ไสว

70 นำงสำว รัชช์นันท์ เทศศรีเมือง



ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล
71 นำง รัชนี แกรแฮม

72 นำงสำว รัชนี แก้วหำวงศ์

73 นำง รัชนีพร ปัญโญวัฒน์

74 นำงสำว รัญชิดำ วงษ์หนองแล้ง

75 นำงสำว รำตรี แพงจ่อย

76 นำงสำว รุ่งนภำ พรมโสภำ

77 นำงสำว วชิรำภรณ์ ชินแสง

78 นำง วชิรำภรณ์ วรรณสิทธ์ิ

79 นำง วนัสนันท์ จันทิมำกร

80 นำงสำว วรำภรณ์ ศรีเจษฎำรักข์

81 นำงสำว วรำภรณ์ ค ำจันโท

82 นำงสำว วรินทร วัฒนำนนท์

83 นำงสำว วำรุณี เสนบัว

84 นำงสำว วิไลวรรณ อุปฮำต

85 นำง ศิรดำ เอกไพฑูรย์

86 นำงสำว ศิริกำญจน์ ธีระวงศ์

87 นำงสำว ศิรินภำ ลีทองดี

88 นำงสำว ศิรินภำ    แสงประจักษ์

89 นำงสำว ศิริรัตน์  ตติยรัตน์

90 นำง ศิริวรรณ์ ผำลึกโรจน์

91 นำงสำว ศิวนำถ เชียงเหงียม

92 นำย ศุภกฤต สัมปัตติกร

93 นำย ศุภเสกข์ ลีลำงกูร

94 นำย สวย ช้ำงขนุน

95 นำงสำว สำยชล เจริญโภค



ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล
96 นำงสำว สำวิตรี เช้ือบุญมำ

97 นำงสำว สำวิตรี สงภักด์ิ

98 นำย สิริวัฒก์ ธีรปัญญำวัฒน์

99 นำงสำว สุกัญญำ หลักทอง

100 นำงสำว สุนทรี อำรยทรัพย์

101 นำงสำว สุนิษำ ศรีบุตร

102 นำงสำว สุนิสำ ศิลำทอง

103 นำงสำว สุพัตรำ ถินทับสำร

104 นำง สุภำพร สง่ำวงค์

105 นำงสำว สุภำลิณี ลินนวล

106 นำงสำว สุภำวดี สมบัติ

107 นำงสำว สุภำษี  พิมพ์ศรี

108 นำย สุรจิต แก้วกระจ่ำง

109 นำงสำว สุวิภำ กัญญพงศ์

110 นำงสำว อดิศรำ แย้มโกสุม

111 นำย อนันต์ จ ำปำทำ

112 นำงสำว อภิญญำ บุรีศรี

113 นำงสำว อภิญญำ ก้อนแก้ว

114 นำงสำว อรทัย มำลำ

115 นำง อรอนงค์   บุญไชยโย

116 นำง อรุณี ถูกจิตต์

117 นำงสำว อลิสษร โพธิกุดสัย

118 นำง อัจฉรำภรณ์ อัศวพัฒนำกูล

119 นำง อัญชลี กุฎจอมศรี

120 นำงสำว อำภำพร กันหำ



ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล
121 นำงสำว อำริยำ ธีรธวัช

122 นำงสำว อ ำพร เหล่ำพิมพำ

123 นำย เอกสิทธ์ิ ทำระพันธ์

สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี
กองก ำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
ส่วนส่งเสริมพัฒนำส ำนักงำนบัญชีคุณภำพ
โทร. 0 2547 5981 , 0 2547 4414
E-mail address : dbdacc.training@gmail.com


